
 

 

 

 

 

 

 
LEI Nº  0150/2014   DE 03 DE  JUNHO  DE 2014 
 
  

ALTERA O ANEXO DA LEI Nº 067/2010 
NAS SÍNTESES DOS DEVERES QUE 
PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO. 

 
 
    VILMAR SIDINEI HORBACH  Prefeito Municipal em exercício  de 
Boa Vista do Buricá, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais, 
FAÇO SABER;   que a  Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 
 
    Art. 1º- Fica alterado o anexo da Lei nº 067/2010 nas sínteses dos 
deveres que passa a ter a seguinte redação: 
 
ANEXO: 
 
Síntese dos Deveres: Coordenar, executar e divulgar os serviços de assessoria de 
imprensa e atividades da Câmara Municipal, manter atualizado site, página da 
internet/web da Câmara Municipal, assistência ao Presidente e a Mesa Diretora da 
Câmara no desempenho de suas atribuições e compromissos oficiais; as relações 
públicas do Presidente da Câmara, com autoridades, imprensa e o público; auxílio do 
Cerimonial em Sessões da Câmara; assessoria da Mesa, do Presidente e vereadores 
na preparação de pronunciamentos e informativos atinentes ao exercício das funções 
constitucionais específicas à Câmara de Vereadores; a realização de outras 
atividades determinadas pelo Presidente da Câmara. 
                                                                                                                
   Art. 2º Revogadas as disposições em contrário a presente lei entra 
em vigor na data de sua publicação.  
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa 
Vista do Buricá, RS, 03 de junho  de 2014. 

 
                ______________________ 
                Vilmar Sidinei Horbach 
                                                              Prefeito Municipal em exercício 
 
Registre-se e Publique-se 
 
Vanderlei Dimas Hoelscher 
Secretário de Administração         



 
 

 

 

 

        

ANEXO 
 
Síntese dos Deveres: Coordenar, executar e divulgar os serviços de assessoria 
de imprensa e atividades da Câmara Municipal, manter atualizado site, página 
da internet/web da Câmara Municipal, assistência ao Presidente e a Mesa 
Diretora da Câmara no desempenho de suas atribuições e compromissos 
oficiais; as relações públicas do Presidente da Câmara, com autoridades, 
imprensa e o público; auxílio do Cerimonial em Sessões da Câmara;  assessoria 
da Mesa, do Presidente e vereadores na preparação de pronunciamentos e 
informativos atinentes ao exercício das funções constitucionais específicas à 
Câmara de Vereadores; a realização de outras atividades determinadas pelo 
Presidente da Câmara. 
 
 
Exemplos de Atribuições: Serviços de imprensa em geral coordenando, 
executando e divulgando as atividades da Câmara de Vereadores, de seu 
Presidente, Mesa e gabinetes, compreendendo os debates e deliberações das 
sessões plenárias, extraordinárias, solenes e especiais; cobertura de reuniões 
de comissões, mesas redondas e outras atividades correlatas; assessorar o 
Presidente nas reuniões da Mesa e com outros vereadores, sempre que 
solicitado; encaminhar ao Presidente, à Mesa e aos Vereadores recortes de 
jornais/revistas e correlatos sobre assuntos de interesse da Câmara; manter 
atualizadas site, página internet/web e informativos da Câmara Municipal; 
assistência ao Presidente e a Mesa Diretora da Câmara no desempenho de 
suas atribuições e compromissos oficiais; as relações públicas do Presidente da 
Câmara, com autoridades, imprensa e o público; auxílio e preparação do 
Cerimonial em Sessões da Câmara, da Mesa e solenidades de interesse da 
Câmara Municipal; assessoria da Mesa, do Presidente e vereadores na 
preparação de pronunciamentos e informativos atinentes ao exercício das 
funções constitucionais específicas à Câmara de Vereadores; elaborar, sob a 
orientação do Presidente, pronunciamentos a serem proferidos em plenário ou 
em atos oficiais; cumprir e fazer cumprir as determinações de ordem superior e 
as normas e procedimentos disciplinares da Casa; executar outras tarefas 
correlatas. 

 
        

        


